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െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
(ക്രി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാട്ടയ�
ത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട രണ്ടാ�
മെത്ത പുത്രനായി ജനിച്ചു. യഥാർ�
ത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ. അച്ഛെന്റ
േപരും ഇതുതെന്നയായിരുന്നതി�
നാൽ ആദ്യം തങ്കു എന്നും പിന്നീട്
തങ്കു മാറി ‘ശങ്കു’ എന്നും വിളിേപ്പരു
വന്നു. ജാതിേപ്പരായ ഉണ്ണി േചർ�

ത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശങ്കുണ്ണി എന്നു പ്രസിദ്ധനായി.
പത്തുവയസ്സുവെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ െചന്നു
പഠിച്ചു (സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതിേനഴാ�
മെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ നിന്നും
‘സിദ്ധരൂപം’പഠിച്ചു. പിന്നീട് വയസ്കര ആര്യൻ നാരാ�
യണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹസ്രേയാഗം, ഗുണപാഠം,
ചികിത്സാക്രമം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ�
ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചു. 1881-ൽ ഗൃഹഭരണം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന വിട്ട് പഠനം
സ്വയം തുടർന്നു.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി�
യാണ് 36-മെത്ത വയസ്സിൽ (1891) സുഭദ്രാഹരണം
മണിപ്രവാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി�
തം രചിച്ചതും തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്താലായിരുന്നു.
1881 മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷേത്താളം ശങ്കുണ്ണി വിേദശീ�
യരായ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മറ്റും മലയാളം പഠി�
പ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1893-ൽ മാർ ദിവാന്നാേസ്യാസ്
െസമിനാരി ൈഹസ്കൂളിെല ആദ്യ മലയാളം മുൻഷിയാ�
യി േജാലിയിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതുവെര ഇതായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം. അതിനിെട
അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീസപര്യയ്ക്കു തു�
ടക്കം കുറിച്ചു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ,
കവി േകരള വർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ
പ്രമുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി. ആയിെട
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയത്തു തുടങ്ങിെവ�
ച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാേപാഷിണി�
സഭയിലും (1892) സഹകരിച്ചു. െകാ. വ. 1073 (1898)
മുതൽ ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി. വറുഗീസ് മാ�
പ്പിളയുെട േപ്രരണ മൂലം മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷി�
ണിയിലും ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു
ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും പിന്നീട് ഏതാ�
ണ്ട് ശങ്കുണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന തുടർന്നു േപാന്ന
ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യമാല മാറി.

തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നീ രാ�
ജസദസ്സുകളിൽ നിന്നും എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും സമ്�
മാ നങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ
1904-ൽ െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’
എന്ന സ്ഥാനവും സ്വർണ്ണെമഡലും എടുത്തുപറേയണ്ട�
താണ്.

മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉത്തുംഗ ശീർഷ�
ങ്ങളിേലക്ക് സ്വപ്രയത്നം ഒന്നുെകാണ്ടു മാത്രം അടിെവ�
ച്ചു കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂൈല 22-നു
(1112 കർക്കടകം 7-ന് ) ഇഹേലാകവാസം െവടിഞ്ഞു.

െകാ. വ. 1048-ൽ ശങ്കുണ്ണിയുെട മാതാവു മരിച്ചു. െകാ. വ.
1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാര്യ ഒരു വർഷ�
ത്തിനുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞു. പിന്നീട് 1062-ൽ പുനർവി�
വാഹം െചയ്തു. സന്താനലബ്ധിയില്ലാഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാ�
മെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം വിവാഹം െചയ്തു. രണ്ടാം
ഭാര്യ 1083-ൽ മരിച്ചു. അനപത്യതാവിമുക്തിയ്ക്കു േവണ്ടി
1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി കൃഷ്ണശർമ്മയുെട രണ്ടാമ�
െത്ത പുത്രൻ വാസുേദവൻ ഉണ്ണിെയ ദെത്തടുത്തു വളർ�
ത്തി.

ശങ്കുണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ക്രി. വ. 1973 െഫബ്രു�
വരി 23-നും ദത്തുപുത്രൻ വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡിസം�
ബർ 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട ഏക�
പുത്രൻ നാരായണനൻ ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തിെന്റ
കാരണവരായി തുടർന്നു.

മണിപ്രവാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ,
കല്പിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ�
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ഭഗവതിേക്ഷത്രത്തിൽ പ്രഥമഗ�
ണനീയമായിരിക്കുന്ന കുമാരനല്ലൂർ കാർത്ത്യായനീേക്ഷ�
ത്രം കുമാരെന (സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിെയ) പ്രതിഷ്ഠിക്കണ�
െമന്നു വിചാരിച്ചു് ഒരു േചരമാൻെപരുമാളാണു് ഇദംപ്ര�
ഥമായി പണിയിച്ചെതന്നും കുമാരെന പ്രതിഷ്ഠിപ്പിക്കാ�
നായി പണിയിച്ചതു് െകാണ്ടാണു് ആ േക്ഷത്രത്തിനു
“കുമാരനലൂർ” എന്നു നാമം സിദ്ധിച്ചെതന്നും മറ്റുമുള്ള
ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ. ആ േക്ഷത്രം
പണികഴിപ്പിച്ച േചരമാൻെപരുമാൾക്കു മൃഗയാവിേനാ�
ദത്തിൽ വളെര ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാലേദ്ദഹം
കുമാരനല്ലൂർ േദശത്തു താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ഒരു ദി�
വസം െതള്ളകം കുന്നിൻപുറത്തു നായാട്ടിനായിേപായി.
ഏറ്റുമാനൂർക്കും കുമാരനല്ലൂർക്കും മേദ്ധ്യയുള്ള “െതള്ള�
കം” അക്കാലത്തു വലിയ വനപ്രേദശമായിരുന്നു. ആ
വനത്തിൽ അന്നു് പുലി, കടുവ, പന്നി, മുതലായി ചില
കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു് േചരമാൻെപ�
രുമാൾ േവട്ടയ്ക്കു് അേങ്ങാട്ടുേപായതു്. അവിെട െചന്നു
േചരമാൻെപരുമാൾ അനുചരന്മാെരെക്കാണ്ടു കാടിള�
ക്കുകയും േപടിച്ചു പായുന്ന ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള ലാക്കാക്കി
െവടിെവച്ചു തുടങ്ങുകയും െചയ്തു.

െപരുമാളുെട അനുചരന്മാർ കാടിളക്കുന്ന േകാലാഹല�
വും െവടികളുെട ശബ്ദവുംേകട്ടു സമീപപ്രേദശത്തു് ഒരിട�
ത്തു േമഞ്ഞുെകാണ്ടു നിന്നിരുന്ന ഒരു പശു വിരണ്ടു കാ�
ട്ടിേലക്കു പാഞ്ഞുകയറി. മൃഗേയാൽസാഹം െകാണ്ടു്
മതിമറന്നു നിന്നിരുന്ന െപരുമാൾ ഓടുന്ന പശുവിെന
കാട്ടുമൃഗമാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിച്ചു െവടിെവയ്ക്കുകയും െവ�
ടിേയറ്റു പശു മരണ േവദനേയാടുകൂടി കരഞ്ഞുെകാണ്ടു
കുറചുദൂരം കൂെട ഓടിയതിെന്റ േശ ഷം നിലത്തു വീണു
കാലും ൈകയുമടിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ ചാകുകയും െചയ്തു.
പശുവിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ടു സംശയം േതാന്നുകയാൽ
പിന്നാെല െചന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ തെന്റ െവടിേയ�
റ്റു ചത്തതു പശുവാെണന്നറിഞ്ഞു് േചരമാൻെപരുമാൾ
വളെര വ്യസനിച്ചു. ഉടെന അേദ്ദഹം നായാട്ടു മതിയാ�
ക്കി കുമാരനല്ലൂർക്കുതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകുകയും െചയ്തു.

അനന്തരം േചരമാൻെപരുമാൾ ഉഭയകുലപരിശുദ്ധ�
ന്മാരും രാഗേദ്വ ഷാദിരഹിരന്മാരും േവദശാസ്ത്രാദിനി�
പുണന്മാരുമായ അേനകം മഹാബ്രാഹ്മണെര കുമാ�
രനല്ലൂർ േക്ഷത്രസന്നിധിയിൽ വരുത്തി ഒരു സഭ കൂ�
ട്ടിെക്കാണ്ടു് തനിക്കു് പറ്റിയ അബദ്ധെത്ത പശ്ചാ�
ത്താപപൂർവം ആ ബ്രഹ്മസദസ്സിൽ അറിയിക്കുകയും
തേദ്ദാ ഷപരിഹാരാർത്ഥം എെന്തങ്കിലും പ്രതിവിധി
കൽപിക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. ആ
മഹാബ്രാഹ്മണെരല്ലാവരും കൂടിയാേലാചിച്ചു് ആ പശു
കിടന്നു മരിച്ച സ്ഥലത്തു ഒരു േക്ഷത്രം പണിയിച്ചു വിഷ്ണു�
പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കുകയും ആ േക്ഷത്രത്തിൽ നിത്യനി�
ദാനം, മാസവിേശ ഷം, ഉൽസവം, ആട്ടവിേശ ഷം മുത�
ലായവകയ്ക്കു േവണ്ടുന്നിടേത്താളം വസ്തുവകകൾ പതിച്ചു
െകാടുത്തിട്ടു് ആ േദവസ്വം സകല വസ്തുക്കേളാടു കൂ�
ടി മഹാബ്രാഹ്മണർക്കു ദാനം െചയ്യുകയും യഥാവിധി
ഗംഗാസ്നാനവും േസതുസ്നാനവും നടത്തുകയും െചയ്താൽ
ഈ േഗാഹത്യ േദാ ഷം തീരുെമന്നും വിധിച്ചു. െപരുമാൾ
അതനുസരിച്ചു േക്ഷത്രം പണിയും വിഷ്ണുപ്രതിഷ്ഠയും നട�
ത്തിക്കുകയും േദവസ്വത്തിേലക്കു നിത്യനിദാനാദികൾ�
ക്കു േവണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ പതിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്ത�
തിെന്റ േശ ഷം അവെയല്ലാം കൂടി ദാനം െചയ്  വാനായി
ശ്രമിച്ചതിൽ ഓണന്തുരുത്തു്, കുമാരനല്ലൂർ, കിടങ്ങൂർ,
കാടമുറി എന്നീ ഗ്രാമക്കാരാരും ആ ദാനം വാങ്ങുവാൻ
വഴിെപ്പട്ടില്ല. പിെന്ന െപരുമാൾ മീനച്ചിൽത്താലൂക്കിൽ
പുലിയന്നൂർ എന്ന േദശത്തും േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ പാ�
റമ്പുഴ േദശത്തുമായി താമസിച്ചിരുന്ന നാൽപത്തിരണ്ടി�
ല്ലക്കാർക്കയി ആ േദവസ്വം സർവ്വവസ്തുക്കാേളാടുകൂടി
ദാനം െചയ്തിട്ടു് തീർത്ഥസ്നാനത്തിനായി േപായി. ഈ
ദാനം വാങ്ങിയവർ േമൽപ്പറഞ്ഞ നാലു ഗ്രാമങ്ങളിലു�
മുൾെപ്പട്ടവരല്ലായിരിന്നുെവങ്കിലും അവർ നാൽപത്തിര�
ണ്ടില്ലക്കാരും പരസ്പരം ഇണങ്ങരും േവദാർഹന്മാരുമാ�
യിരുന്നു. അവരിൽ പ്രാധാന്യം െചമ്മുണ്ട, പിച്ചകേശ്ശരി
എന്നീ രണ്ടില്ലക്കാർക്കായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർക്കു
േചരമാൻെപരുമാൾ “പണിക്കർ” എന്ന സ്ഥാനംകൂടി
കൽപിച്ചുെകാടുത്തിട്ടാണു് തീർത്ഥാടനത്തിനു േപായ�
തു്. തന്നിമിത്തം അക്കാലം മുതൽ അവെര എല്ലാവരും
െചമ്മുണ്ടപ്പണിക്കെരന്നും പിചകേശ്ശരിപ്പണിക്കെരന്നും
പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും െതള്ളകം േദവസ്വം ലഭിച്ചതി�
േനാടുകൂടി ആ നാൽപത്തിരണ്ടില്ലക്കാരും ആ േദവ�
സ്വത്തിെല ഊരാളന്മാരായിത്തീരുകയാൽ അവരിൽ
ചിലർ അവരുെട ഇല്ലങ്ങൾ െതള്ളകം േദശേത്തക്കു മാ�
റ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും സ്ഥിരവാസം അവിെടയാക്കുകയും
െചയ്തു. പേണ്ടതെന്ന ഡംഭും അഹങ്കാരവും ധാരാളമാ�
യിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കു ഊരാൺമ സ്ഥാനംകൂടി
കിട്ടിയേപ്പാേഴക്കും അവരുെട ഗർവ്വം ശതഗുണീഭവിച്ചു.
കുമാരനല്ലൂർ േദവസ്വം ഊരാൺമേയാഗക്കാരും തങ്ങ�
ളും തുല്യന്മാരാെണന്നു അവർ ഭാവിക്കുകയും പരസ്യമാ�
യി പറയുകയും െചയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അവരങ്ങെന
ഭാവിക്കുകയും പറയുകയും മാത്രമല്ല, േദവസ്വം കാര്യങ്ങ�
െളല്ലാം വളെര ഭംഗിയായി നടത്തിെകാണ്ടിരിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.

ഇനി ഇവിെട മെറ്റാരു േക്ഷത്രത്തിെന്റ ഉത്ഭവെത്തക്കു�
റിച്ചുകൂടി സ്വൽപം പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ
ഒരു വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ (വില്വമംഗലത്തു സ്വാ�
മിയാന്മാർ പല കാലങ്ങളിലായി പലരുണ്ടായിരുന്നു�
വേത്ര) വടക്കുനിന്നു െതേക്കാട്ടു ജലമാർഗ്ഗമായി െപാ�
െയ്ക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േവമ്പനാട്ടു കായലിൽ കഴുേക്കാൽ
കുത്തിയ ഒരു സ്ഥലത്തു രക്തം െപാങ്ങിവരുന്നതായി
കണ്ടു. േതാണിക്കാരൻ ആ വിവരം സ്വാമിയാെര ഗ്ര�
ഹിപ്പിച്ചു. ഉടെന സ്വാമിയാർ “അവിെട എെന്തങ്കിലും
വിേശ ഷം കാണും, േതാണി അവിെട നിർത്തുക” എന്നു
പറഞ്ഞു േതാണി നിർത്തിക്കുകയും െവള്ളത്തിൽ ചാ�
ടി മുങ്ങി തപ്പിേനാക്കുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ സ്വാമി�
യാരുെട ൈകയിൽ ഒരു കൃഷ്ണവിഗ്രഹം കിട്ടി. സ്വാമി�
യാർ അതുെകാണ്ടു പിെന്നയും േതാണിയിൽ കയറി
കുറച്ചുകൂടി െതേക്കാട്ടു േപായി. അേപ്പാൾ സ്വാമിയാർ�
ക്കു മൂത്രവിസർജനം െചയ്യണെമന്നു േതാന്നുകയാൽ
േതാണി കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുവാൻ കൽപിച്ചു. േതാണിക്കാരൻ
അതനുസരിച്ചു് േതാണി കിഴേക്ക കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചു. ഉടെന
സ്വാമിയാർ ശ്രീകൃഷ്ണവിഗ്രഹവും കയ്യിെലടുത്തുെകാണ്ടു്
കരയ്ക്കിറങ്ങി. ബിംബം കയ്യിൽെവച്ചുെകാണ്ടു മൂത്രവിസർ�
ജനം െചയ്യുന്നതും, േദവവിഗ്രഹം െവറും നിലത്തുെവയ്ക്കു�
ന്നതും യുക്തമല്ല. അതിനാൽ എന്താണു് േവണ്ടെതന്നു
വിചാരിച്ചു സ്വാമിയാർ കരെയ്ക്കല്ലാം േനാക്കിയേപ്പാൾ
േതാണിക്കടവിൽനിന്നു സ്വൽപ്പം അകലത്തു് ഒരു വാർ�
പ്പു് ഇരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു് അതിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു്
ബിംബം ആ വാർപ്പിനകത്തു െവച്ചിട്ടു മൂത്രവിസർജന�
വും ശൗചവും മറ്റും കഴിച്ചു വീണ്ടും ബിംബെമടുക്കാനാ�
യി െചന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ വാർപ്പിനും ബിംബത്തിനും
േകടുവരുത്താെത ഇളക്കിെയടുക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ�
ത്ത വിധത്തിൽ ബിംബം വാർപ്പിനകത്തു വിളക്കിപ്പിടി�
പ്പിച്ചതുേപാെല കൂട്ടിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നതായി കാണുക�
യാൽ സ്വാമിയാർക്കു വലിയ വിചാരമായി. യാെതാരു
േകടുമില്ലാത്തതും ലക്ഷണെമാത്തതും ഒരു സുമൂഹൂർത്ത�
ത്തിൽ ഒരു ഉത്തമസ്ഥലത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ േയാഗ്യവു�
മായ ബിംബത്തിനു േകടുവരുത്തുന്നതു കഷ്ടവും അന്യ�
െന്റ വാർപ്പു തല്ലിെപ്പാട്ടിക്കുന്നതു് അന്യായവുമാകയാൽ
ഇവിെട എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെതന്നു വിചാരിച്ചു സ്വാമി�
യാർ ഇതി കർത്തവ്യതാമൂടന്മനായി അങ്ങെന നിന്ന
സമയം ഒരു മനു ഷ്യൻ അവിെട െചന്നു സ്വാമിയാെര
കണ്ടു വന്ദിച്ചതിെന്റേശ ഷം സ്വാമിയാർ വി ഷണ്ണനായി
അവിെട നിൽക്കുന്നതിെന്റ കാരണെമെന്തന്നു േചാദി�
ക്കുകയും സ്വാമിയാർ വിവരെമല്ലാം ആ മനു ഷ്യെന ഗ്ര�
ഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഉടെന ആ മനു ഷ്യൻ “തിരുമന�
സ്സു െകാണ്ടു് ഇതിെനക്കുറിച്ചു് ഒട്ടും വിചാരെപ്പേടണ്ട. ഈ
വാർപ്പും ഇതിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും അടിയെന്റ വകയാണു്.
ഇവിടുെത്ത ഇഷ്ടംേപാെല എന്തു െചയ്യുന്നതിനും അടിയ�
നു വിേരാധമില്ല. ഇനി എന്താണു് ഇവിെട െചേയ്യണ്ടെത�
ന്നു് ആേലാചിച്ചു തീർച്ചെപ്പടുത്താം. വാർപ്പും ബിംബവും
ഇേപ്പാൾ ഇവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കെട്ട. അടിയൻ ഇവിെട
കാവലിനു് ആളുകെളയാക്കി സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളാം. തിരു�
മനസ്സുെകാണ്ടു് തൽക്കാലം ഇവിെട അടുത്തുള്ള സ്വാമി�
യാർ മഠത്തിെലഴുന്നള്ളി താമസിക്കുകയും ഇവിെടയുള്ള
സ്വാമിയാന്മാേരാടുകൂടി ഇതിെനക്കുറിച്ചു് ആേലാചിക്കുക�
യും െചയ്താൽ െകാള്ളാെമന്നാണു് അടിയനു േതാന്നുന്ന�
തു്. ഇവിെടയുള്ള സ്വാമിയാർമഠം തൃശ്ശിവേപരൂർമഠത്തി�
െല കീഴൂടായിട്ടുള്ളതാണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുേകട്ടു്
സ്വാമിയാർ “ബിംബം ഇവിെട െവേച്ചക്കുന്നതു് യുക്ത�
െമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഇവിെട അടുത്തുതെന്ന ഒരു സ്വാ�
മിയാർ മഠമുള്ള സ്ഥിതിക്കു ബിംബം തൽക്കാലം വാർ�
േപ്പാടുകൂടി പിടിച്ചു് അവിെട െകാണ്ടുേപായി സൂക്ഷിച്ചു
െവയ്ക്കുകയും പിന്നീടു േവണ്ടതു് ഇവിെടയുള്ള സ്വാമിയാ�
ന്മാേരാടുകൂടി ആേലാചിച്ചു തീർച്ചയാക്കുകയും െചയ്താൽ
െകാള്ളാെമന്നാണു് എെന്റ ആഗ്രഹം. പേക്ഷ ഈ വാർ�
പ്പു പിടിെച്ചടുത്തു െകാണ്ടുേപാകാൻ ബ്രാഹ്മണർതെന്ന
േവണം. ബിംബത്തിനു തൽക്കാലം ഒരു പുണ്യാഹം
കഴിച്ചു് ഇന്നുതെന്ന പൂജ തുടങ്ങിയാൽ െകാള്ളാെമന്നു�
ണ്ടു്. ഈ വാർപ്പു് പിടിെച്ചടുത്തു െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
നാലാളിൽ കുറഞ്ഞാൽ മതിയാവുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
അത്രയും മലയാളബ്രാഹ്മണെര ഈ ദിക്കിൽ കിട്ടുേമാ,
എേന്താ? ഒന്നേന്വ ഷിച്ചാൽ െകാള്ളാം” എന്നരുളിെച്ച�
യ്തു. ഉടെന വാർപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥനായ മനു ഷ്യൻ, “മല�
യാളബ്രാഹ്മണർ നാേലാ എേട്ടാ േവണെമങ്കിലും സ്വാമി�
യാർ മഠത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. അടിയൻതെന്ന േപായി
വിളിച്ചുെകാണ്ടുവരാം” എന്നു പറഞ്ഞു് അവിെട നിന്നു
േപായി.

ആ മനു ഷ്യൻ േപായതിെന്റേശ ഷം സ്വാമിയാർ “ഔദാ�
ര്യനിധിയായ ഈ മനു ഷ്യൻ ആരാണു്? ഇയാളുെട സ്ഥി�
തി ഏതു പ്രകാരമാണു്?” എന്നു ചിലേരാടു േചാദിച്ചു.
അേപ്പാൾ അവിെട നിന്നിരുന്നവർ, “ഈ മനു ഷ്യൻ ഈ
േദശത്തുള്ള പ്രധാനന്മാരായ നായന്മാരിൽ ഒരാളാണു്.
ഇവർ സ്ഥാനമാനങ്ങളും മറ്റുമുള്ള പുരാതന തറവാട്ടുകാ�
രും വലിയ ധനവാന്മാരും േയാഗ്യന്മാരുമാണു്. കുന്നങ്ക�
രി എന്നാണു് വീട്ടുേപർ കുന്നങ്കരി േമേനാൻമാെരന്നാണു്
ഇവെര സാധാരണയായി പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. ഈ പ്രേദ�
ശത്തുള്ള മിക്ക നിലം പുരയിടങ്ങളും അവരുെട വകയാ�
ണു്. അവർ എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാത്ത�
വരായി ഈ േദശത്താരുമില്ല.” എന്നും മറ്റും സ്വാമിയാ�
െര ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. അേപ്പാേഴക്കും കുന്നങ്കരി േമേനാൻ വാർ�
പ്പു െകട്ടിെയടുക്കാനുള്ള തണ്ടും കയറുെമടിപ്പിച്ചു നാലു
നമ്പൂരിമാെരയുംെകാണ്ടു് അവിെട എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആ
നാലു നമ്പൂരിമാരിൽ ഒരാൾ പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കരായി�
രുന്നു. അേദ്ദഹം തേലദിവസം തെന്ന ൈദവഗത്യാ സ്വാ�
മിയാർ മഠത്തിൽ വന്നുേചർന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹം നല്ല
േദഹബലമുള്ള ആളായിരുന്നു. വാർപ്പിെന്റ മുകളിൽ െത�
ക്കുവടക്കായി തണ്ടുെവച്ചു െകട്ടി. മൂന്നു നമ്പൂരിമാർകൂടി
തണ്ടിെന്റ വടേക്കത്തലയും െതേക്കത്തല പിച്ചകേശ്ശരി�
പ്പണിക്കർ തനിച്ചും പിടിെച്ചടുത്തു. അേപ്പാൾ പണിക്കർ
തനിച്ചു പിടിച്ചതുെകാണ്ടു സ്വാമിയാർ െതേക്കത്തല
പണിക്കർക്കു െതേക്കത്തലപ്പണിക്കർ എന്നുകൂടി ഒരു
േപർ ഇരിക്കെട്ട എന്നു് അരുളിെച്ചയ്തു. അങ്ങെന അന്നു
മുതൽ അേദ്ദഹത്തിനു് െതേക്കത്തലപ്പണിക്കർ എന്നു�
കൂടി ഒരു നാമം സിദ്ധിച്ചു. എങ്കിലും അധികം പ്രസിദ്ധി
പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കെരന്നുള്ള പഴയ േപരിനു തെന്ന�
യാണു്.

വാർേപ്പാടുകൂടി ബിംബം സ്വാമിയാർ മഠത്തിൽ െകാ�
ണ്ടുെചന്നതിെന്റ േശ ഷം അഞ്ചുേപർകൂടി പുണ്യാഹം
കഴിച്ചു് അന്നു മുതൽ തെന്ന ബിംബത്തിങ്കൽ പൂജ തു�
ടങ്ങി. ഉടെന സ്വാമിയാർ ഈ വിവരങ്ങെളല്ലാം അന്നു
നാടുവാണിരുന്ന െതക്കുംകൂർ രാജാവിെന്റ േപർക്കു എഴു�
തിയയയ്ക്കുകയും അടുത്ത ദിവസം തെന്ന രാജാവു പരി�
വാരസേമതം അവിെട എത്തുകയും െപെട്ടന്നു അമ്പലം
പണിയും പ്രതിഷ്ഠയും കലശവും നടത്തിക്കുകയും െച�
യ്തു. സ്വാമിയാർ േനാക്കിയേപ്പാൾ വാർപ്പിരിക്കുന്നതായി
ആദ്യം കണ്ട സ്ഥലത്തുതെന്നയാണു് അമ്പലം പണി�
യിച്ചതു്. ആ പുരയിടം കുന്നങ്കരിേമേനാെന്റ വകയായി�
രുന്നു. അമ്പലം പണിയിക്കുന്നതിനായി അേദ്ദഹം ആ
സ്ഥലം വില വാങ്ങാെത സസേന്താ ഷം വിട്ടുെകാടുത്തു.
ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിെയ അവിെട പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു് ആ വാർേപ്പാ�
ടുകൂടിത്തെന്നയാണു്. അതിനാൽ േക്ഷത്രത്തിനു തിരു�
വാർപ്പു് എന്നു നാമം സിദ്ധിച്ചു. പിന്നീടു് ആ േദശത്തി�
നും ആ േപരുതെന്നയായിത്തീർന്നു. ബിംബം പ്രതിഷ്ഠി�
ക്കാൻ വാർേപ്പാടുകൂടി എടുത്തു െകാണ്ടു േപായേപ്പാഴും
െതേക്കത്തല പിടിച്ചതു് െതേക്കത്തലപ്പണിക്കർ തെന്ന�
യാണു്. പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതു വാസ്തവത്തിൽ വില്വമംഗ�
ലത്തു സ്വാമിയാരായിരുന്നുെവങ്കിലും തന്ത്രിയുെട സ്ഥാ�
നം വഹിച്ചതു് ഭദ്രകാളിമറ്റപ്പള്ളി നമ്പൂരിപ്പടായിരുന്നു.

പ്രതിഷ്ഠയും കലശവും കഴിഞ്ഞു നാലാം കലശദിവസം
തന്ത്രിയും െതക്കുംക്കൂർ രാജാവും വില്വമംഗലത്തു സ്വാമി�
യാരും തിരുവാർപ്പിൽ സ്വാമിയാരും കുന്നങ്കരി േമേനാ�
നും കൂടി േമലാൽ നടേക്കണ്ടുന്ന േക്ഷത്രകാര്യങ്ങെളല്ലാം
നിശ്ചയിച്ചു. “ഇെതാരു അടിയന്തിരേക്ഷത്രമായിരിക്ക�
ണം. ഉഷഃരപൂജ പതിവായി ഏഴര നാഴിക െവളുപ്പിനു
കഴിയണം. പന്തീരടിപൂജ, ഉച്ചപ്പൂജ മുതലായതിനും േന�
രനീക്കം വരുത്താൻ പാടില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, ഗ്രഹ�
ണസമയത്തുതെന്ന ഒരു പൂജ വിേശ ഷാൽ നടത്തണം.
അതിനു് ഗ്രഹണപൂജ എന്നു നാമമായിരിക്കണം. േക്ഷ�
ത്രകാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പ്രധാന ചുമതല എന്നും
കുന്നങ്കരി േമേനാെന്റ വീട്ടിൽ അന്നന്നു മൂത്തയാൾ നട�
ത്തണം. ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ േപർ വലിയ േമേനാൻ
എന്നായിരിക്കണം. എന്നും താമരപ്പൂെകാണ്ടു േദവനു
പു ഷ്പാഞ്ജലി േവണം. േക്ഷത്രത്തിൽപൂജാകാര്യങ്ങൾക്കു
േനരനീക്കം വരാതിരിക്കുന്നതിനു് അന്നന്നു സ്വാമിയാർ�
മഠത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്വാമിയാന്മാരും പ്രേത്യകം
മനസ്സുെവയ്ക്കണം. േക്ഷത്രത്തിേലക്കു് െനയ്യു്, ശർക്കര,
അരി, താമരപ്പൂവു് മുതലായി എെന്തങ്കിലും ആവശ്യെപ്പ�
ട്ടാൽ സ്വാമിയാർമഠത്തിൽ നിന്നു െകാടുക്കണം. േക്ഷ�
ത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസെത്ത പൂജാദികൾക്കു േവണ്ടുന്ന
സകല സാധനങ്ങളും സദാ മഠത്തിൽ തയ്യാറാക്കിവച്ചി�
രിക്കണം. പൂജാദികൾക്കു േവണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വീഴ്ച�
കൂടാെത വലിയ േമേനാെന്റ ആജ്ഞപ്രകാരം േശഖരിച്ചു
െകാടുക്കുന്നതിനു് െതേക്കത്തല (െതക്കുംതല എന്നും
ചിലർ പറയാറുണ്ടു്) പണിക്കെര ചന്തിരക്കാരനായി നി�
യമിക്കണം. ഇവിെട ആണ്ടുേതാറും േമടസ്സംക്രാന്തിക്കു
െകാടിേയറി പത്തുദിവസെത്ത ഉത്സവം േവണം. ഉത്സ�
വകാലത്തു േദവെന എഴുെന്നള്ളിക്കുന്നതിെന്റ മുന്നിൽ
െതേക്കത്തലപ്പണിക്കർ കളഭം പൂശി, കട്ടിയും കവണി�
യുമുടുത്തു്, ഒരു വടിയും പിടിച്ചു് അകമ്പടി േസവിക്കണം.
ഈ േദശത്തുള്ള നായന്മാരുെട െപൺകുട്ടികളുെട താ�
ലിെകട്ടുകല്യാണത്തിനു മുമ്പായി വരുന്ന ഉത്സവകാല�
ത്തു് എഴുന്നള്ളത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അവെരെക്കാണ്ടു വിള�
െവടുപ്പിക്കണം. ഉത്സവം െകാടിേയറുന്നതിനു മുമ്പായി
ഈ േദശത്തുള്ള പുരകെളല്ലാം െകട്ടി േമച്ചിൽ കഴിപ്പി�
ക്കണം. െകാടിേയറ്റുനാൾ ഒരാനെയ മതില്ക്കകേത്തക്കു്
ഓടിച്ചുകയറ്റണം” എന്നും മറ്റുമാണു് അവർ നിശ്ചയിച്ച�
തു്. ഈ വകെയ്ക്കല്ലാം േവണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ െതക്കുംകൂർ
രാജാവു േദവസ്വത്തിേലക്കു പതിച്ചുെകാടുത്തു. ഇങ്ങ�
െന അവിെട േവണ്ടുന്നെതല്ലാം ഏർപ്പാടു െചയ്തതിെന്റ
േശ ഷം വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ അവിടം വിട്ടു് േപാവു�
കയും െചയ്തു. അന്നു നിശ്ചയിച്ച ചട്ടപ്രകാരമാണു് ഇേപ്പാ�
ഴും തിരുവാർപ്പിൽ േക്ഷത്രകാര്യങ്ങൾ നടത്തിയും നട�
ന്നും േപാരുന്നെതന്നാണു െവച്ചിരിക്കുന്നതു്. കാലേഭദം
െകാണ്ടു സ്വല്പം ചില േഭദഗതികൾ വന്നിട്ടിെല്ലന്നുമില്ല.
ഇങ്ങെന ഏതാനും കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െതേക്കത്ത�
ലപ്പണിക്കർക്കു തിരുവാർപ്പിൽനിന്നു് ഒരു സ്വാമിയാെര
ക്ഷണിച്ചു തനിക്കു കൂടി ഊരാണ്മയുള്ള െതള്ളകം േക്ഷ�
ത്രത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി ഒരു ഭിക്ഷയമൃേതത്തു നടത്ത�
ണെമന്നു് ഒരു േമാഹം േതാന്നുകയും ആ വിവരം ഒരു
ദിവസം സ്വാമിയാരുെട അടുക്കൽ അറിയിക്കുകയും െച�
യ്തു. പണിക്കർ േക്ഷത്രത്തിെല ഒരു േജാലിക്കാരനും
സ്വാമിയാരുെട ഇഷ്ടനുമായിരുന്നതിനാൽ സ്വാമിയാർ
അതു് സസേന്താ ഷം സമ്മതിച്ചു. പിെന്ന പണിക്കർ
അതിെനാരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കുകയും േവണ്ടെതല്ലാം
വട്ടം കൂട്ടുകയും െചയ്തിട്ടു വിവരം സ്വാമിയാെര അറിയിക്കു�
കയും നിശ്ചിത ദിവസം രാവിെല സ്വാമിയാർ െതള്ളകം
േക്ഷത്രസന്നിധിയിൽ എത്തുകയും െചയ്തു. മാധ്യന്ദിനം
കഴിച്ചു സ്വാമിയാർ െചന്നേപ്പാേഴക്കും ഭിക്ഷയ്ക്കു് (ഭക്ഷണ�
ത്തിനു് ) എല്ലാം കാലമായിരുന്നു. െവയ്ക്കാനും വിളമ്പാനും
പ്രധാനമായി പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കർ തെന്നയായിരു�
ന്നു.

അേദ്ദഹെത്ത സഹായിക്കാൻ െചമ്മുണ്ടപ്പണിക്കരുമു�
ണ്ടായിരുന്നു. േശ ഷം നാല്പതില്ലക്കാർക്കും ഈ സ്വാമി�
െയക്കുറിച്ചു വളെര പുച്ഛമായിരുന്നതിനാൽ അവരാരും
യാെതാന്നും ഉത്സാഹിക്കാനായി േപായില്ല. എന്നുമാ�
ത്രമല്ല, അവർസ്വാമിയാെര കുേറെശ്ശ പരിഹസിക്കുക�
യും െചയ്തു. അതു പരസ്യമായിട്ടല്ലായിരുന്നുെവങ്കിലും
സ്വാമിയാരറിയാെതയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പിച്ചകേശ്ശരി�
പ്പണിക്കരാണേല്ലാ തെന്ന ക്ഷണിച്ചെതന്നു വിചാരിച്ചു്
സ്വാമിയാർ ഭിക്ഷയ്ക്കു െചന്നിരുന്നു. പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണി�
ക്കർ മുറയ്ക്കു് ഓേരാന്നു വിളമ്പിെക്കാടുത്തു തുടങ്ങി. ഭി�
ക്ഷയ്ക്കുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതു്
െവളിന്താൾ (മടന്തത്താൾ) െകാണ്ടുള്ള എരിേശ്ശരിയാ�
യിരുന്നു. െതള്ളകം േദശത്തു െവളിേഞ്ചമ്പു ധാരാളമാ�
യിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അതിെന്റ താൾ െകാണ്ടുള്ള
എരിേശ്ശരി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഈ താൾ
െകാണ്ടുള്ള കറി സ്വാമിയാർക്കു് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു.
എന്നു മാത്രമല്ല, ഈ താൾെകാണ്ടു പുളികൂട്ടാെത എന്തു്
കറിയുണ്ടാക്കിയാലും െചാറിയുകയും െചയ്യും. സ്വാമി�
യാർക്കു ഭിക്ഷയ്ക്കു (ഭക്ഷണത്തിനു് ) എെന്താരു പദാർ�
ത്ഥം െകാണ്ടു െചന്നു വിളമ്പിയാലും േവെണ്ടന്നും മതി�
െയന്നും പറയരുെതന്നും വിളമ്പുന്നവയിൽ യാെതാന്നും
േശ ഷിച്ചുവയ്ക്കരുെതന്നുമാണു് പ്രമാണം. അതിനാൽ ഈ
താെളരിേശ്ശരി വിളമ്പാൻ െകാണ്ടു െചന്നിട്ടു സ്വാമിയാർ
ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ആ ഉപദ്രവം ആദ്യേമ തീരെട്ട എന്നു്
വിചാരിച്ചു സ്വാമിയാർ ആ എരിേശ്ശരി മുഴുവനും ക്ഷണ�
ത്തിൽ ഭക്ഷിച്ചു തീർത്തു. അതുകണ്ടിട്ടു സ്വാമിയാർക്കു്
താെളരിേശ്ശരി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാെണന്നു നിശ്ചയിച്ചു പണി�
ക്കർ പിെന്നയും വിളമ്പി. സ്വാമിയാർ അതും ഒരുവിധ�
ത്തിൽ തിന്നു തീർത്തു. ഇങ്ങെന പിെന്നയും പിെന്നയും
വിളമ്പി വിളമ്പി അവിെടയുണ്ടാക്കിയിരുന്ന എരിേശ്ശരി
മുഴുവനും പണിക്കർ സ്വാമിയാെര കുടിപ്പിച്ചു. അേപ്പാ�
േഴക്കും സ്വമിയാർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടു് എത്രമാത്രെമന്നു
പറവാൻ പ്രയാസം. ഭിക്ഷ കഴിഞ്ഞു ൈകകഴുകി കുലു�
ക്കുഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വാമിയാർക്കു് വായിെല െചാറിച്ചിൽ മാ�
റിയില്ല. ആകപ്പാെട സ്വാമിയാർ സാമാന്യത്തിലധികം
വി ഷമിച്ചു.

ഭിക്ഷയമൃേതത്തു കഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം ദക്ഷിണയായി.
സ്വാമിയാർക്കു ദക്ഷിണയ്ക്കു വസ്ത്രവും യഥാശക്തി പണ�
വും ചുക്കും കടുക്കയും കൂടി അവരുെട മുമ്പിൽെവച്ചു നമ�
സ്ക്കരിക്കുകയാണു പതിവു്. വസ്ത്രവും പണവും മറ്റും കാഴ്ച�
െവയ്ക്കുന്നതു ഭിക്ഷ നടത്തിയ ആൾമാത്രേമ പതിവുള്ളു�
െവങ്കിലും നമസ്ക്കരിക്കാൻ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണ�
െരല്ലാം െചല്ലുകയാണു് പതിവു്. ഇവിെട നമസ്ക്കരിക്കുന്ന�
തിനു് പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കരും െചമ്മുണ്ടപ്പണിക്കരും
മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ദക്ഷിണ കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ സ്വാമിയാർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനു പകരം
ശപിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. തെന്ന മടന്തത്താൾ തീ�
റ്റി വി ഷമിപ്പിച്ച പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കർക്കും അതിനു
സഹായിച്ച െചമ്മുണ്ടപ്പണിക്കർക്കും ബ്രാഹ്മണ്യമില്ലാ�
തായിേപ്പാകെട്ട എന്നും െതള്ളകം േദശത്തു മടന്തേചമ്പു
കിളുർക്കാെതയായിേപ്പാകെട്ട എന്നും ധിക്കാരികളായ
മേറ്റ നാല്പതില്ലക്കാരും കാലക്രേമണ ക്ഷയിച്ചു നാമാവ�
േശ ഷന്മാരായിേപ്പാകെട്ട എന്നുമായിരുന്നു സ്വാമിയാരു�
െട ശാപം. ഈ ശാപം ശരിയായി ഫലിച്ചു. സ്വാമിയാരു�
െട ശാപം നിമിത്തം മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണർ കൂട്ടത്തിൽക്കൂടാ�
െതയാവുക നിമിത്തം പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കരും െചമ്മു�
ണ്ടപ്പണിക്കരും കുടുംബസഹിതം ഒരുവക അമ്പലവാ�
സികെളേപ്പാെല അന്തരാള ജാതിക്കാരായിത്തീർന്നു.
െതള്ളകം േദശത്തു് ഇന്നും മടന്തേചമ്പു് കിളുർക്കുന്നില്ല.
ധിക്കാരികളായ നാല്പതില്ലക്കാരും കാലക്രേമണ നശി�
ച്ചു നാമാവേശ ഷന്മാരായിത്തീരുകയും െചയ്തു. അെഞ്ചട്ടു
െകാല്ലം മുമ്പു െചമ്മുണ്ടപ്പണിക്കരുെട കുടുംബം അന്യം�
നിന്നു.

സ്വാമിയാർ ശപിച്ചയുടെന പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കർ ശാ�
പേമാക്ഷത്തിനേപക്ഷിക്കുകയാൽ സ്വാമിയാർ “ആെട്ട,
പണിക്കരുെട കടവിൽ ആറ്റിൽ ഓരു വരുന്ന കാലത്തു
നിങ്ങളുെട ശാപം തീർന്നു നിങ്ങൾക്കു ബ്രാഹ്മണ്യമുണ്ടാ�
കും” എന്നരുളി െചയ്തു. പിചകേശ്ശരിപ്പണിക്കരുെട ഇല്ലം
േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ വിജയപുരം പകുതിയിൽ പാറ�
മ്പുഴേദശത്തു കൗണാെറന്നുകൂടി േപരുള്ള മീനച്ചിലാറ്റി�
െന്റ വക്കത്താണു്. അവിെട ഇതുവെര ഓരു വന്നു തുട�
ങ്ങിയിട്ടില്ല. പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കരുെട കുടുംബത്തിൽ
ഇേപ്പാൾ േകശവൻ എന്നു േപരായിട്ടു് ഒരു പുരു ഷൻ
മാത്രേമയുള്ളൂ. അയാൾക്കു് ഇേപ്പാൾ പ്രായം എൺ�
പെത്താന്നു വയസ്സായിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ അവരുെട
കടവിൽ ഓരു വരുന്നതിനു മുമ്പു് ആ കുടുംബവും അന്യം
നിന്നുേപാകുെമന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

െതള്ളകം േദവസ്വത്തിെല ഊരാളന്മാർ മിക്കവരും
അന്യം നിന്നതിെന്റ േശ ഷം േശ ഷമുണ്ടായിരുന്നവർ ആ
േദവസ്വം കുമാരനല്ലൂർ േദവസ്വത്തിേലക്കു വിട്ടുെകാടു�
ത്തു. കുമാരനല്ലൂർേദവസ്വക്കാർ അതു് ആ േക്ഷത്രത്തി�
െല ഒരു േജാലിക്കാരനായ വട്ടപ്പള്ളി മൂത്തതിനു് െകാടു�
ത്തു. ഇേപ്പാൾ ആ വിഷ്ണുേക്ഷത്രം വട്ടപ്പള്ളി മൂത്തതിെന്റ
വകയായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്.
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◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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